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RESUMO: 

 

Indicadores de morbidade e mortalidade materna e perinatal no país são 

considerados incompatíveis com seu atual nível de desenvolvimento econômico e 

social. A gestação em áreas de risco é aquela mais vulnerável ao mau resultado e 

também a que demandará maior utilização de uma rede de assistência obstétrica 

eficaz, em todos os seus níveis de complexidade. Esta investigação se propõe a 

contribuir para a identificação de problemas neste referenciamento, abrindo 

possibilidades para soluções capazes de levar a uma melhor qualificação da rede 

de atendimento obstétrico do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo do estudo 

é avaliar a importância de padrões de deslocamento geográfico nos serviços 

públicos de saúde de atenção primária, secundária e terciária dessas gestantes 

como fator de prognóstico para o resultado materno e perinatal. Para isto, serão 

selecionadas e avaliadas gestantes atendidas no Centro de Saúde São Tomás e 

que tiveram seus filhos no Hospital Sofia Feldman. Dados do pré-natal e parto serão 

recolhidos tendo como fonte o cartão de pré-natal, o prontuário obstétrico e as 

respostas a um questionário estruturado. Com emprego de software de sistema de 

informação geográfica e do método de análise Grade of Membership (GoM), as 

trajetórias das mulheres na rede de atenção obstétrica serão estudadas, assim 

como serão almejados identificar perfis extremos e seus padrões de resultados 

obstétricos. A proposta contribui também para aproximar grandes áreas do 

conhecimento na busca de soluções inovadoras para desafios atuais do Sistema 

Único de Saúde, promovendo atividades interdisciplinares e possibilitando a 

formação de profissionais de alto nível capazes de atuar de forma integrada no 

ensino, pesquisa e assistência à saúde. 

Descritores: Itinerários terapêuticos. Gestação de risco habitual. Avaliação 

qualidade. Assistência materno-infantil. 

 

 

 



1. Objetivos 

 

 

1.1  Objetivo principal 

Avaliar a existência de padrões de deslocamento das gestantes, no percurso dos 

vários níveis de atenção obstétrica, de pacientes de risco habitual que fizeram pré-

natal em Unidades Básicas de Saúde e que tiveram seus filhos em um Hospital 

Maternidade como fator de prognóstico para o resultado materno e perinatal. 

 

 

1.2  Objetivos secundários 

 

 Descrever o perfil socioeconômico e epidemiológico das gestantes de risco habitual 

atendidas no Centro de Saúde São Tomás e no Hospital Sofia Feldman  

 Conhecer o itinerário terapêutico de gestantes de risco habitual adscritas e/ou 

acompanhadas no Centro de Saúde São Tomás e daquelas atendidas no Hospital 

Sofia Feldman 

 Analisar a trajetória dessas usuárias durante o processo de gestação-parto-

puerpério. 

 Comparar o resultado materno e perinatal dessas gestações selecionadas ao 

resultado obstétrico global do município, verificando a importância de padrões de 

deslocamento geográfico na rede de atenção obstétrica como um indicador de 

prognóstico. 

 Identificar as percepções e experiências de mulheres ( gestantes/puerperas) 

adscrritas e/ou acompanhadas  no Centro de Saúde São Tomás e atendidas no 

HSF e seus familiares, em relação às suas escolhas terapêuticas e aà qualidade da 

atenção recebida. 

 Compreender as representações de gestores e  profissionais  acerca das 

percepções e experiências de gestantes/puerpéras adscrritas e/ou 

acompanhadas  no Centro de Saúde São Tomás e atendidas no HSF e seus 



familiares, em relação às suas escolhas terapêuticas e aà qualidade da atenção 

recebida. 

 

2. Metodologia 

 

Trata-se de estudo observacional, longitudinal, qualitativo que avaliará de forma 

prospectiva as variáveis epidemiológicas e os deslocamentos georeferenciados 

com abordagem qualitativa e quantitativa. Também será realizada uma abordagem 

qualitativa que buscará compreender o itinerário terapêutico realizado por essas 

gestantes nos serviços de atenção obstétrica.   

 

2.1 População e amostra  

 

Serão estudadas as gestantes de risco habitual que iniciaram pré-natal no Centro 

de Saúde São Tomás  (CSST) e/ou foram atendidas no Hospital Sofia Feldman no 

momento de sua internação obstétrica no período de 12 meses. Elas serão 

abordadas a partir do atendimento de pré-natal no CSST ou de sua admissão para 

o parto no Hospital Sofia Feldman. 

 

 

2.2  Locais da pesquisa: 

A pesquisa será conduzida no Centro de Saúde São Tomás e no Hospital Sofia 

Feldman.  

O Centro de Saúde São Tomás trata-se de uma Unidade Básica de Atendimento 

(UBS) do Programa Saúde da Família (PSF) do SUS/BH, localizada na Vila São 

Tomás, região norte do município de Belo Horizonte que, segundo dados do IBGE 

2010, tem adscrita a população de 12.239 habitantes e 11.726 pessoas cadastradas 

(censo BH 2010), sendo que 79% delas são consideradas de médio ou elevado 

risco sociale 81% são usuários declarados do SUS. Conta atualmente com quatro 

equipes de PSF composta por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem,  

agentes comunitários de saúde (ACS´s) e equipes de saúde bucal. A equipe de 



apoio é composta por assitente social, psicólogo, pediatra, ginecologista, clínico de 

apoio e auxiliares de enfermagem. Além disso, na UBS existe uma uma equipe de 

saúde mental, uma equipe do Núcleo de Atendimento à Saúde da Família (NASF) 

e uma equipe de agentes da Zoonose. Estágiarios dos cursos de medicina, 

enfermagem, nutrição e odontologia da UFMG também realizam atendimentos na 

unidade. A produção mensal de consultas com médicos e enfermeiros no Centro de 

Saúde gira em torno de 1.757 consultas/mês, com cerca de 69 consultas pré-

natal/mês. 

 

O Hospital Sofia Feldman é uma instituição não-governamental situada na região 

Nordeste de Belo Horizonte, que oferece assistência materno-infantil 

desenvolvendo ações de atenção integral a saúde da comunidade, em especial da 

mulher e da criança, em nível ambulatorial e hospitalar com todas as internações 

feitas através da Central de Internações da Secretaria Municipal de Saúde, pelo 

SUS. O hospital assiste uma população superior a 400 mil pessoas dos Distritos 

Sanitários Norte e Nordeste de Belo Horizonte. Possui 150 leitos: 60 obstétricos, 41 

em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN), 36 em Unidades de 

Cuidados Intermediários Neonatais (UCI) e 13 de outras clínicas. Foram realizados 

14.329 partos entre 2011 até o final do segundo trimestre de 2012, sendo em média 

816 partos ao mês. Do total de partos, 728 (20,8%) são cesarianas em primíparas 

e 5.070 (82,4%) são partos normais assistidos por enfermeiras obstétricas. Em 

relação aos partos de risco habitual, os dados disponíveis de janeiro a outubro de 

2012 indicam 6.539 partos. 

 

 

3. Resultados esperados 

Espera-se com este estudo os seguintes resultados: 

 Contribuir para redução da morbidade e mortalidade materna e infantil em 

gestações de risco habitual, através da identificação de problemas na utilização da 

rede pública de referenciamento da gestante. 

 Conhecer os fatores de risco gestacional para o perfil das pacientes estudadas  



 Promover a melhoria da qualidade da assistência materno-infantil e saúde 

reprodutiva em serviços de referência do Sistema Único de Saúde, propondo 

soluções inovadoras e interdisciplinares. 

 Fortalecer a articulação ensino-serviço-pesquisa, propiciando integração ensino-

serviço-comunidade entre a UFMG, Secretaria Municipal de Saúde e população. 

 

 

4. Cronograma de execução 

 

 Semestre 1 

Jan a 

Jun/2013 

Semestre 2 

Jul a 

Dez/2013 

Semestre 3 

Jan a Jun/2014 

Revisão da literatura    

Recrutamento dos sujeitos da pesquisa 

e coleta de dados 
   

Digitação de dados    

Análise estatística    

Elaboração de artigos     

Desenvolvimento e publicação do portal 

em web 
   

Participação em eventos científicos    
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